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जेव्िा एक हदलस सकाऱी फेडूक उठर ंतवे्िा 
त्मारा रगेच रक्षात आर ंकी जगात कािीतयी गडफड 
आिे, फािेय सगऱं कािी फदरर ंआिे अस ंलाटत.ं 

 तो खिड़कीजलऱ गेरा आखण तो फािेय फघतांना 
चककत झारा. फािेय सगऱं कािी ऩांढयं ळभु्र झार ंिोत.ं   



 तो नकऱत फािेय ऩऱारा. सगऱीकड ेफपफ च 
िोत.ं त्माचे ऩाम घसयामरा रागरे. अचानक त्मारा 
लाटर ंकी तो भागच्मा फाजूरा ऩडत आिे.  

. .  ककनाऱ्मालय,नदीत. सगऱीकड ेनदीचा फपफ  
झारा िोता. भग फेडूक थंड,कठीण फपाफलय आऩल्मा 
ऩाठीलय ऩडरा.  

“जय ऩाणी नसेर तय भी अघंोऱ करू ळकणाय 
नािी,” त्माने वलचाय केरा. भग तो चककत झारा.  



 थंडीने काऩत फेडूक ककनाऱ्मालय फसरा, तवे्िा फदक स्केहटगं 
कयत लेगाने त्माच्माकड ेआरं. “िॅरो, फेडका,” त ेम्िणारे, “आज 
िला िूऩ छान आिे, तू स्केहटगं कयामरा मेणाय नािी का?” 

“नािी, भरा िूऩ थंडी लाजत आिे,” फेडकाने उत्तय हदरे. 
“ऩण स्केहटगं तुझ्मासाठी चांगरं आिे,” फदक म्िणारे. “भी 

तुरा स्केहटगं शळकलतो.” 



भग फदकाने फेडकारा आऩरे स्केट्स आखण आऩरं भपरय 
हदरा. फदकाने फेडकारा धक्का हदरा आखण तो रलकयच फपाफलय 
घसरू रागरा. ऩण पाय लेऱ नािी, रलकयच फेडूक िारी ऩडरे.  

“तुरा स्केहटगं कयतांना भजा मेत नािी का?” फदकाने 
वलचायरे. ऩण फेडूक थंडीने ऩाय गाय ऩडरा िोतं आखण त्माच ेदाट 
लाजत िोत.े 
. 

“तुझ्माकड ेगयभ ऩंिांचा कोट आिे, ऩण भी ऩूणफऩणे नंगा आिे,” फेडूक 
म्िणारे. 

“तू फयोफय म्िणत आिे,” फदक म्िणारे. “चांगरं िोईर जय तू भाझा 
भपरय तुझ्माजलऱ ठेलरा तय, कायण आता भरा जालं रागेर.” 



 भग डुक्कय आऩल्मा ऩाठीलयच्मा टोऩरीत जाऱण्मासाठी राकड ं
घेलून जातांना हदसर.ं 

“तुरा थंडी लाजत नािी का डुकया?” फेडकाने वलचायरं. 

"बफरकुर नािी! भी ताज्मा, स्लस्थ िलेचा आनंद घेत आिे. हिलाऱा 
सगळ्मात छान ऋतू आिे,” डुक्कय म्िणारे. 

“तुझ्माजलऱ स्लतःरा गयभ ठेलण्मासाठी चांगरी त्लचा 
आिे, ऩण भाझ्माजलऱ काम आिे?” फेडकाने वलचायरे. 

"गयीफ फेडूक,“ डुकयाने वलचाय केरा. “जय भरा त्मारा 
कािी भदत कयता आरी असती तय.” 



“एक-दोन! एक-दोन!” म्िणत ससा ऩऱत िोता. तो फपाफलय 
लेगाने धालण्माचा अभ्मास कयत िोता. 

"िुये!" तो आनंदाने ओयडरा. “िेऱाने ळयीय स्लस्थ िोतं!  
िेऱासाठी िुये! िेऱाचा जम-जमकाय!" 

“तू भाझ्मा फयोफय धाल,फेडका? कपट यािण्माची भजा कािी 
औयच आिे.” 

“भी थंडीने गायठत आिे,” फेडूक म्िणारं. 

“तुझ्माजलऱ ळयीयारा गयभ ठेलण्मासाठी पय आिे, ऩण 
भाझ्माजलऱ तसं कािी नािी,” दःुिी िोत फेडूक म्िणारे. भग तो 
घयी ननघून गेरा. 



 दसुऱ्मा हदलळी फेडकारा शभत्ांनी स्नोफॉर भॅच िेऱण्मासाठी फोरालरं. 

ऩण फेडूक त्मा भस्तीच्मा िेऱात बाग घेलू ळकरा नािी. 

“भी थंडीने गायठत आिे,” तो फडफडरा. “भी एक नंगा फेडूक आिे.” 
भी थंडीने गायठत आिे.“ भग दःुिी िोत आऩल्मा घयाकड ेगेरा. 



 तो फाकी ऩूणफ हदलस ळेकोटीजलऱ फसून याहिरा आखण 
लसंताच ेआखण उन्िाच ेस्लप्नं फघत याहिरा. त्माने राकडाचा 
ळेलटचा तुकडा सुद्धा जाऱून टाकरा. 

 जेव्िा ळेकोटी वलझरी, तवे्िा तो अजून राकड ंगोऱा 
कयण्मासाठी फािेय गेरा. ऩण फपाफत त्मारा कािी राकड ं
शभऱारी नािी. 



 तो ऩुढे जात याहिरा, जात याहिरा आखण ळेलटी तो 
यस्ता चुकरा. चायी फाजूरा सगऱं कािी सपेद िोतं. थकून तो 
फपाफलय झोऩरा-एक नंगं फेडूक. 

 ऩण त्माच्मा शभत्ांनी त्मारा नतथं सुद्धा ळोधून काढरं. 
“भी गायठरो आिे,” फेडूक कुजफुजरा. 

 “चर,” ससा म्िणारा. भग त्मांनी काऱजीऩूलफक फेडकारा 
घयी आणरं आखण त्मांनी त्मारा त्माच्मा अंथरुणालय झोऩलरं. 



 सळाने राकड ंगोऱा केरी आखण आग ऩेटलरी.डुकयाने 
गयभागयभ सूऩ केरं आखण फदकाने फेडकारा िसलण्माचा प्रमत्न 
केरा. 

 त्मानंतय प्रत्मेक संध्माकाऱी,सगऱे शभत् शभऱून लसंत आखण 
उन्िाळ्माच्मा गोष्टी ऐकल्मा, ज्मा सळाने लाचून दािलल्मा. डुकयाने 
दोन यंगाची रोकय घेलून फेड्कासाठी गयभ स्लेटय वलणरे. फेडकारा 
आऩल्मा शभत्ांची सोफत आखण त्मांची उदायता िूऩ आलडरी. 
हिलाळ्माचा ऋतू भोठा अद्भतु असतो जेव्िा तो आऩण आऩल्मा 
अंथरुणालय घारलतो.  



 भग तो हदलस आरा जेव्िा फेडूक फयं झारं आखण तो उठू-
फसू रागरा. भग पय,कातडी ल ऩंिांच्मा शळलाम फेडूक आऩरं 
नलीन स्लेटय घारून फपाफलय थोडी ऩालरं चाररं. 

“काम?“ सळाने उत्सुकतनेे वलचायरं.  

“िूऩ छान लाटत आिे,” फेडकाने धैमाफने उत्तय हदरं.  

 अळा प्रकाये रांफरेरा हिलाऱा संऩरा. ऩण एका सकाऱी, 
जेव्िा फेडकाने आऩरे डोऱे उघडरे, तवे्िा त्मारा फािेय कािीतयी 
लेगऱंच लाटत िोतं. खिडकीतून स्लच्छ प्रकाळ आत मेत िोता. 
फेडूक रलकय अंथरुणालरून उठरा आखण उड्मा भायत फािेय 
धालरं.  



 फािेयच ेजग चभकणाये आखण हियले िोत ेआखण आकाळात सूमफ 
चभकत िोता.  

"िुये!" त ेओयड्रं. “फेडूक िोणं ककती छान आिे, ककती अदबुूत आिे! 
आता भी आऩल्मा उघड्मा ऩाठीलय सूमाफची ककयणं अनुबलू ळकेर. 

फेडकारा िूऩ आनंदी ऩािून त्माच ेशभत् िूऩ आनंदी झारे. 

“फेडकाशळलाम आऩण काम कयणाय?” ससा िसत म्िणारा. 
“फेडकाशळलाम आऩण आऩल्मा आमुष्माचा वलचायिी करू ळकत 

नािी,” डुक्कय म्िणारे. 
“फयोफय आिे,“ फदक सिभती दळफलत म्िणारं. “फेडकाशळलाम 

आऩरं जीलन आनंदी असणाय नािी.” 




